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ِ
ِ
اع
َوإِ ِن ْاشت ََرا ُه بِ َث َم ٍن ُم َؤ َّج ٍلَ ،أ ْو م َّم ْن ََل ُت ْق َب ُل َش َها َد ُت ُه َل ُه َ ،أ ْو بِ َأ ْك َث َر م ْن َث َمنه حي َلةًَ ،أ ْو َب َ
ك ِفي تَخْ بِيرِ ِه بِال َّثم ِنَ :ف ِلم ْش َترٍ ِ
الص ْف َق ِة ِب ِق ْسطِ َها ِم َن ال َّث َم ِن َو َل ْم ُي َب ِّي ْن َذلِ َ
الخ َي ُار َب ْي َن
َب ْع َض َّ
ُ
َ
ِ
ِ
الر ِّد.
اإل ْم َساك َو َّ

َّ
الش ْرحُ(:)1
الرِحي ِم ،احلمد َِّلِلِ ر ِب ِ
الس ََلم َعلَى نَبِيِنَا ُمَ َّم ٍدَ ،و َعلَى
نيَ ،و َّ
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
الص ََلة َو َّ
العالَم َ
َْ َ َ
آلِِه ،وأَصحابِِه أ ْ ِ
ني.
َْجَع َ
َ َْ
الِلَ ( :وإِ ِن ْاشت ََرا ُه بِ َث َم ٍن ُم َؤ َّج ٍل)...
قَ َ
ال َرِْحَه َّ
ملا بني رْحه للا أن خيار التخبري ابلثمن يثبت يف أربع صور من البيع ،ذكر بعد ذلك
أربعة أمثلة إذا مل خيرب البائع املشرتي حباهلا فللمشرتي اخليار كما سيأيت:
املثالُاألول :قالَ ( :وإِ ِن ْاشت ََرا ُه) أي :اشرتى املبيع( ،بِ َث َم ٍن ُم َؤ َّج ٍل) ولكن البائع مل خيرب

أن شراءه هلذه السلعة بثمن مؤجل فللمشرتي اخليار.
مثال ذلك :لو أن رجَلا دخل على ٍ
ُمل للجواالت فقال صاحب احملل :إن هذا اجلوال

اشرتيته أبلف رايل وأان أبيعك إايه تولية  -أي :برأس ماله  -ومعلوم أن صاحب احملل إذا
اشرتى السلعة بثمن مؤجل يكون مثنها أغلى من احلال؛ ولكن صاحب احملل كتَم أبن شراءه
هلذه السلعة مؤجل ،فللمشرتي اخليار بني اإلمساك والرد؛ ألن اجلوال إذا كان شراء صاحب
احملل له مؤجَلا يكون أبلف ولو كان حاالا يكون بتسع مئة رايل مثَلا ،فأوهم املشرتي أبنه
اشرتى هذه السلعة بثمن حال ،ونفس املثال أيضا يكون يف املواضعة ،والشركة ،واملراحبة.
فلو قال مثَلا  -يف املراحبة  :-أان اشرتيت هذا اجلوال أبلف رايل وأان أريد أن أربح عليه
مئة رايل فقط ولكنه مل خيرب املشرتي أبن شراءه للجوال من املصنع بثمن مؤجل وهكذا يكون
املثال يف الشركة ويف املواضعة.
ن :قالَ ( :أ ْو ِم َّم ْن ََل ُت ْق َب ُل َش َها َد ُت ُه َل ُه) أي :أن صاحب احملل مثَلا اشرتى
واملثالُالثا ُ
هذا اجلوال من مصنع ألبيه أو البنه أو لزوجته ،والذين ال تقبل شهادهتم هم األصول والفروع
والزوجان ،فلو اشرتى من مصنع من هؤالء أبن قال :هذه الساعة اشرتيتها أبلف رايل ومل خيرب
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املشرتي أبنه اشرتاها من ابنه مثَلا ،فقد يكون صاحب هذا احملل مل مياكس ابنه يف السعر
فاشرتى الساعة بثمن ٍ
غال ،وابعها على مشرت وأخربه بثمنها؛ ولكن مل خيربه أبنه اشرتاها من
ابنه مثَلا.
مثال آخر :لو أن زميلك اشرتى من أبيه سيارة بعشرة آالف رايل ،وقال لك :أان اشرتيتها
بعشرة آالف رايل وأبيعها عليك بربح ألف رايل ومل يبني زميلك أبنه اشرتاها من أبيه ومعلوم
أن االبن ال مياكس  -أي :ال يسعى لتقليل الثمن من أبيه  -حياء منه أو ثقة فيه وحنو ذلك،
فإذا مل خيربك زميلك أبنه اشرتى هذه السيارة من أبيه؛ لك اخليار إما الفسخ أو اإلمساك.
ث :قالَ ( :أ ْو بِ َأ ْك َث َر ِم ْن َث َمن ِ ِه ِحي َل ًة) أي :أن صاحب احملل قال لك :إنين
واملثالُالثال ُ
اشرتيت هذا اجلوال بثَلثة آالف رايل من زيد وكان قد كتب ورقة صورية ليخدع هبا الناس
بسعر اجلوال فكتب مثَلا :أان اي زيد بعته على صاحب احملل بثَلثة آالف؛ ولكن يف احلقيقة
زيد ابعه لصاحب احملل أبلفي رايل فصاحب احملل إذا مل خيرب املشرتي هبذه احليلة فللمشرتي
اخليار.
الص ْف َق ِة بِ ِق ْسطِ َها ِم َن ال َّث َم ِن َو َل ْم ُي َب ِّي ْن َذلِ َك فِي تَخْ بِيرِ ِه
اع َب ْع َض َّ
املثالُالرابع :قالَ ( :أ ْو َب َ
الص ْف َق ِة) أي :اشرتى مبيعا ْجلة أكثر من
اع) أي :صاحب احمللَ ( ،ب ْع َض َّ
بِال َّث َم ِن) قولهَ ( :أ ْو َب َ
سلعة ،مث ابع إحدى تلك السلع( ،بِ ِق ْسطِ َها ِم َن ال َّث َم ِن) أي :بنصيبها من الثمن ،أي :مبا

تستحقه ولكن البائع مل خيرب املشرتي أبنه اشرتاها ْجلة ،فللمشرتي اخليار؛ ألنه قد يكون زاد
عليه يف السعر يف اجلملة أو نقص.
مثال ذلك :لو أن صاحب احملل اشرتى من املصنع عشر ساعات ،كل ساعة أبلف رايل
فقال صاحب احملل للمشرتي :أان اشرتيت هذه الساعة أبلف رايل ومل يبني له أبنه اشرتى هذه
الساعة من املصنع ْجلة  -عشر ساعات مثَلا  -فللمشرتي اخليار؛ ألن املصنع قد يزيد يف
سعر اجلملة أو ينقص فله اخليار.
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قال املصنفَ ( :و َل ْم ُي َب ِّي ْن َذلِ َك) أي :حقيقة الصدق يف األمثلة األربعة السابقة يف ختبريه،

ِ
أي :عند إخبار املشرتي ابلثمنَ ( ،ف ِلم ْش َترٍ ِ
الخ َي ُار َب ْي َن ِ
الر ِّد) يفسخ البيع وأيخذ
اإل ْم َساك َو َّ
ُ

الثمن أو يطالب ابألرش ،فلو مثَلا عمل حيلة يف اجلوال أبنه بثَلثة آالف رايل وهو أبلفي
رايل وقال أبيعك إايه برأس املال له أن يطالب إبعادة ألف رايل إليه.
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أْجعني.
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